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BELÜGYMINISZTÉRIUM.

11-2009/16-1957. szám

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELüGY MINISZTERHELYETTESÉNEK

20. sz. UTASÍTÁSA.

A B .M. katonai és irodai rendfokozatú  tagjai, valamint a polgári 
alkalmazottak 1956. évi még ki nem vett évi rendes szabadságai 
rendezésére vonatkozóan az alábbiakat rendelem:

1./ Az 1956. évi még ki nem vett évi rendes szabadságokat /fize
téses szabadság/ 1957. évi március hó 31 . napja után nem sza
bad kiadni, hanem pénzben meg kell váltani.

2 ./ Az évi rendes szabadságon /fizetéses szabadság/ kivül, egyéb 
cimen járó szabadságokat - tanulmányi szabadság, stb. - vala
mint az ideiglenesen szolgálatot teljesítők szabadságát - ki
véve a 4.sz. belügyminiszterhelyettesi utasitás III. fejezet 
2 . pontja alapján ideiglenes polgári állományban lévőket - 
megváltani nem szabad.

3 ./ A Belügyminisztérium állományába 1956. évi január hó 1. napja 
után újonnan kinevezett, vagy visszavett testületi tag, illet- 
ve polgári alkalmazott előző munkaviszonya alapján járó fize
téses szabadságát csak akkor lehet beszámítani és megváltani, 
h a áthelyezéssel került a Belügyminisztérium állományába.

4 ./ A meg nem váltott szabadságnapokat törölni kell és sem ter
mészetben, sem egyéb formában megváltani, kiegyenlíteni, stb. 
nem szabad.

5 ./ A szabadságok megváltása:

a. / ahol hiteltérdemlő szabadságnyilvántartás áll rendelke
zésre, ott ennek;

b. / ahol ilyen nincs, vagy a nyilvántartás nem megbízható, ott
az érintett személy anyagi és büntetőjogi felelőssége tu
datában tett nyilatkozata alapján történik.

Mindkét esetben az előljáró parancsnok minden rendelkezésére 
álló eszközzel ellenőrizni köteles a megváltásra kerülő sza
badság ténybeli helyességét é s  mértékét. Ennek megtörténtét 
aláírásával igazolja.
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6 ./ A szabadságokat az érintett beosztottak 1957. évi március 
havi összilletménye alapján kell megváltani.

7 ./ Az egy szabadságnapra járó illetmény kiszámítása, az illet
ményből történő levonások, stb. az erre vonatkozó rendelke
zések szerint történik.

8 ./ A szabadságok megváltása miatt kifizetésre kerülő illetmé
nyeket a 01. rovat 11. tétel terhére kell kifizetni, illetve 
elszámolni.

9 ./ A szabadság megváltás kifizetését f. évi május hó 10-ig be 
kell fejezni. Ezen időpont után benyújtott igényeket a pénz 
ügyi szolgálat utasítsa vissza.

10./ F . évi május hó 20-ig valamennyi önálló számadótest pénzügyi 
szolgálata írásban jelentse a B .M . Terv és Pénzügyi Főosztá
lyának, hogy összesen hány főnek, milyen összegű szabadság 
megváltást fizetett ki.

Jelen utasításomban foglaltakat az illetékes parancsnokok maradék
talanul hajtsák végre és a legnagyobb körültekintéssel járjanak el 
főként annak érdekében, hogy valamennyi erre jogosult beosztott 
szabadsága - utasításomnak megfelelően - megváltásra kerüljön, más
részt a legkisebb szabálytalanság se fordulhasson elő.

Budapest, 1957. április 10.

A kiadmány hiteléül:

/:Csősz Kornélia:/ 
ri.I.o. sgt.
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